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Věc: Odpověď na dotazy
Dne 10. 12. 2010 obdržel zadavatel podlimitní veřejné zakázky „Zřízení technologického
centra ORP Dobruška a zpřístupnění elektronické spisové služby obcím v jejím správním
obvodu“ prostřednictvím elektronické pošty 3 dotazy týkající se této zakázky. Úplné znění
těchto dotazů a odpovědi na ně jsou uvedeny níže.
1. Z dokumentace přímo nevyplývá, jaké je databázové prostředí MěÚ Dobruška, je to MS
SQL Server?
Odpověď: Jedná se o MS SQL 2008.
2. V zadání na upgrade spisové služby je uvedeno:“ Hostované řešení spisové služby musí
mít rozhraní pro IS systémy používané na MěÚ Dobruška a současně software
databázového serveru musí být plně kompatibilní a integrovatelný se spisovou službou
Ginis od společnosti Gordic s. r. o.“ Prosíme vysvětlit, jak máme této formulaci rozumět.
Je tím předjímáno, která ESS bude vybrána? Pokud ne, je správný výklad, že nové řešení
musí zajistit migraci dat ze stávající aplikace (v souladu se studií proveditelnosti)?
Odpověď: V 3. části zakázky, „Upgrade a rozšíření elektronické spisové služby ORP
Dobruška“, je požadována kompatibilita a rozhraní na ostatní agendy a moduly
(ekonomika, soc, registry atd.), tudíž není možné upgradovat jiným produktem než
Ginisem. Zadavatel byl nucen na žádost administrátora dotace, Centrum pro regionální
rozvoj, zahrnout 3. část zakázky do výběrového řízení, aby bylo dosaženo souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě
druhé části zakázky lze samozřejmě dodat jinou spisovou službu.
3. V požadavcích je uvedena shoda s MOREQ2 a NS ESS. Obě normy jsou vzájemně
odlišné a nekompatibilní. Vysvětlujeme si správně, že přednost má NS ESS, který je
součástí legislativy ČR?
Odpověď: Normy se navzájem nevylučují. MOREQ2 je evropský standard pro spisové
služby a NS ESS je národní standard spisové služby. Nevidíme tedy žádný důvod, proč by
se tyto standardy měly vylučovat.
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